Podatkovni list

Zaslon HP 19k

Kakovost, ki si jo želite.
Pametni prihranki.
Ta monitor z elegantnim
oblikovanjem in ločljivostjo
1366 x768 zagotavlja
kakovostne slike po ceni, ki se
ji ne boste mogli upreti. Zdaj
lahko gledate dokumente,
fotografije in filme na velikem
zaslonu, ne da bi izpraznili
bančni račun.
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Bogat s funkcijami. Visoka vrednost.
● S preprosto povezavo VGA, ostrimi kontrasti in ločljivostjo 1366 x 7681 ta zaslon vključuje vse, kar
potrebujete, da izboljšate svojo vsebino.
Počistite delovno mizo
● Z majhnim in zanimivim oblikovanjem in notranjim napajalnikom, ki ne zahteva nerodnega
transformatorja, poskrbite, da bo vaš delovni prostor urejen.
Zelena izbira
● Ta zaslon z osvetlitvijo ozadja brez živega srebra, steklom brez arzena, potrdilom ENERGY STAR®2 in
srebrno oznako EPEAT®3 pomaga pri varčevanju porabe energije in s tem zmanjšuje stroške.
Posebnosti
Prilagodite pogled
●

Zaslon nastavite po svoji želji. Nagniti ga je mogoče za 5° naprej ali 20° nazaj.

Kompaktno, elegantno oblikovanje
●

V enem elegantnem kompletu boste dobili vse, kar potrebujete. Z enotno povezavo do vtičnice se
izognete uporabi odvečnih kablov. Tanka oblika zagotavlja dodaten prostor za izboljšano
računalniško izkušnjo.

Paketi HP Care Pack
●

Standardno omejeno garancijo lahko razširite s podporo vse dni v tednu in hitrim popravilom. Delajte
z zaupanjem, saj veste, da je na voljo zanesljiva storitev in tehnologija.5

Ogled slik v visoki ločljivosti zahteva vsebino visoke ločljivosti (HD).
ENERGY STAR® je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja.
Registrirani modeli tega izdelka s srebrno oznako EPEAT® so na voljo tam, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke.
4 Preprost nagib za 5° naprej ali 20° nazaj
5 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. V veljavi so določene omejitve. Storitve lahko izkoriščate od dneva nakupa strojne opreme. Za
podrobnosti pojdite na spletno mesto http://www.hp.com/go/carepack-services.
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Zaslon HP 19k

Velikost prikaza

47 cm (18,5 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

Osvetlitev LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,3 mm

Odzivni čas osveževanja

5 ms vkl/izkl

Svetlost

200 cd/m²

Kontrastno razmerje

600 : 1 statično; 6000000 : 1 dinamično

Vhodni video signal

1 VGA

Ločljivost

HD (1366 x 768 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 70 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte
slikovnih pik

Do 75 Hz

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Osvetlitev LED od zadaj; Zaslonski kontrolniki; Plug and Play; Uporabniško nastavljiv

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do +20°

Tehnični podatki o okolju

Steklo monitorja brez arzena; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 voltov izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 15 W, običajno 13 W; način pripravljenosti: manj kot 0,5 W

Energetska učinkovitost

Vidna diagonala zaslona: 47 cm (18,5 palca); Ločljivost zaslona: HD (1366 x 768 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona Svetlost; kontrast; nadzor barv; nadzor slike; vklop/izklop; meni; upravljanje; informacije; izhod
Mere (š x g x v)

44,1 x 19,842 x 34,49 cm (s stojalom); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (brez stojala)

Teža

2,36 kg (s stojalom); 1,98 kg (brez stojala)

Certifikati in skladnost

CB; CE; oznaka FCC; ErP; CSA; C-UL; oznaka C-ETL; UL; CSA-NTRL; oznaka ETL-NRTL; ICES; argentinska oznaka S-Mark; japonska oznaka VCCI; CCC; kitajska oznaka
CEL; BSMI (Tajvan); Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certifikat EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1;
NOM-019-SCFI-1998; oznaka KC; oznaka KCC; oznaka PSB; oznaka ISC; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (samo za Severno Ameriko);

Barva izdelka

Črno

Garancija

1 letna omejena garancija vključuje 1 leto garancije na dele, delo in storitev pomoči na lokaciji naslednji delovni dan. Pogoji in določila so odvisni od države. V veljavi
so določene omejitve in izključitve.

Vsebina škatle

Električni kabel; gonilnik monitorja (ICM/INF); kabel VGA; garancijska kartica; namestitveni plakat

Informacije o naročanju

T3U81AA#ABB 192018654679; T3U81AA#A2N:192018654747; T3U81AA#ABU: 192018654686; T3U81AA#ABV: 192018654723; T3U81AA#ABY:
192018654709; T3U81AA#ACQ: ; T3U81AA#UUG: 192018654730; T3U81AA#UUZ: 192018654693
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